
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

494.38االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد497.401,720,974,984 االغالق

28المتدولة الشركات0.61% التغير نسبه

12المرتفعة3.02489,293,296(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

10المستقره478

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IRMC11.25010.130-9.96الجاهزة االلبسةBUND0.0800.09012.50المتحد المصرف

SNUC0.4200.390-7.14للمقاوالت النخبةBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

HPAL9.7509.500-2.56فلسطين فندقIMAP1.0401.1409.62الدوائية المنصور

IITC8.9008.800-1.12للسجاد العراقيةBGUC0.1400.1507.14الخليج مصرف

SKTA4.7804.750-0.63الكرخ العاب مدينةINCP2.0902.2005.26الكيمياوية الصناعات

TASC8.5508.500-0.58سيل اسياBIBI0.2700.2803.70االستثمار مصرف

SBPT18.05018.5002.49الركاب لنقل بغداد

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

INCP115,851,98423.72.200الكيمياوية الصناعاتBUND851,731,11849.50.090المتحد المصرف

BUND74,133,30115.20.090المتحد المصرفBIME305,662,30917.80.110االوسط الشرق مصرف

IMAP58,298,06011.91.140الدوائية المنصورBGUC196,000,00011.40.150الخليج مصرف

BBOB43,200,0008.80.300بغداد مصرفBBOB144,000,0008.40.300بغداد مصرف

BIME33,522,8546.90.110االوسط الشرق مصرفINCP53,171,9653.12.200الكيمياوية الصناعات

SILT32,515,2506.61.630البري للنقل العراقيةIMAP51,396,1803.01.140الدوائية المنصور

BGUC29,400,0006.00.150الخليج مصرفBMFI40,400,0002.30.160الموصل مصرف

1,642,361,57295.43386,921,44879.08

489,293,296الكلي مجموع1,720,974,984الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2020/1/5

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد12,830,000

8المتدولة الشركات

3المرتفعة7,681,100

2المنخفضة

3المستقره22

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BERI0.2500.200-20.00لالستثمار اربيل مصرفIHFI1.5001.65010.00المنزلي صناعةاالثاث

NDSA0.6500.630-3.08للتأمين السالم دارBLAD0.2400.2504.17االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4200.4302.38األئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TZNI3,150,00041.02.500لالتصاالت الخاتمBROI6,920,00053.90.430األئتمان مصرف

BROI2,905,60037.80.430األئتمان مصرفBLAD2,000,00015.60.250االسالمي العطاء مصرف

BLAD500,0006.50.250االسالمي العطاء مصرفTZNI1,260,0009.82.500لالتصاالت الخاتم

NAHF460,0006.00.460للتأمين االهليةBERI1,000,0007.80.200لالستثمار اربيل مصرف

NDSA315,0004.10.630للتأمين السالم دارNAHF1,000,0007.80.460للتأمين االهلية

BERI200,0002.60.200لالستثمار اربيل مصرفNDSA500,0003.90.630للتأمين السالم دار

IHFI82,5001.11.650المنزلي صناعةاالثاثSAEI100,0000.80.680العقارية  االمين

12,780,00099.617,613,10099.11

7,681,100الكلي مجموع12,830,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2020/1/5

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


